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OVK 
OVK besiktningen är nu slutförd och godkänd. Vi tackar alla boende för ert tålamod. Nästa 

besiktning blir aktuell om tre år dvs 2018. 

Fiberinstallation 
Fiberdragningen pågick i november och vi är nu äntligen online. För teknisk support vänder 

ni er till Stockholms Stadsnät. Avgiften för detta tillkommer från och med januari 2016. För 

er som inte gav tillträde till er lägenhet när tillfället gavs, kommer en avisering om ett 

tillfälle till. Om inte det tillfället passar heller får man som boende själv bekosta 

installationen i sin lägenhet. Förhoppningsvis kommer nästa avisering ske före jul, men det 

kan dröja till efter årsskiftet.  

Kommande underhåll 
Det planerade underhållet som föreningen förhoppningsvis kan genomföra under 2016 är 

bland annat en besiktning av alla balkonger,om-målning av taket fram på vårkanten, samt 

renovera alla entréer och trapphus med tillhörande våningsplan. Spolning av kökstammar 

och eventuellt titta på möjligheten att börja renovera hissarna.  

Vi har ännu inte fått klartecken för renovering av garaget, vi inväntar fortfarande en 

projektplan, arbetet sker i samarbete med Balder, Göta Ark. 

Övrigt 
Åter igen vill vi påminna om att inte ställa ut saker på våningsplanen och i källargångarna, 

för allas säkerhet och trivsel. Så här i adventstider vill vi också uppmana alla boende att se 

till att batterier i alla brandvarnare fungerar som de ska, byt gärna batterierna. Det är bra 

om alla boende också har en liten brandsläckare i sitt hem. 

 

Vi har fortfarande en del problem med oinbjudna gäster, framförallt att obehöriga tar sig in 

via port 27 och går ner i källarplanen och uträttar sina behov mm. Det är därför av yttersta 

vikt att vi alla hjälps åt att se till att vi inte släpper in folk som inte hör hemma i vår fastighet. 

Det blir ett oerhört merjobb för styrelsen och vår städfirma att städa/plocka/torka upp. Ett 

inte alltid så trevligt moment. 
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Slutligen en hälsning från valberedningen…. 

 

“ Upprop från valberedningen: 

Känner du någon som är hågad att arbeta i styrelsen,som ledamot eller som suppleant?  

Vill du kanske nominera dig själv? Ett ypperligt tillfälle att vara med och fatta viktiga beslut i 

föreningen kring allt som rör vårt hus och vår boendemiljö! “ 

  

Kontakta då 

Gun-Britt           gun-britt.gunnarsson@hotmail.com 

Gunlög               gunlaug.hjelte@telia.com 

 

 

 

 

 

 

Med önskan om en riktigt god jul, 

 

Styrelsen 

styrelsen@minnesgarden.se 
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